
 

 

 

 

 

 

 ها و موانع حجاب ؛یمعرفت انسان 

 ی آمل یجواد الل تیو آ کنی ب سی فرانس دگاهیبر د دی با تأک 

 عباس عارفی 

 ده یچک

  ی پردازد و نحوه کارکرد سلب ی به بحث م   ی ق ی معرفت به نحو تطب   ی ها ن مقاله درباره حجاب ی ا 

از سه نحو    ی ک ی خودشان را به    ی معرفت« نقش سلب   ی ها »حجاب   را ی ز   اند، ی نما ی آن را باز م 

اتقان    در   ی نقش سلب   ی فا ی . در ا 2معرفت؛    حصول   در   ی نقش سلب   ی فا ی . در ا 1کنند:  ی م   فا ی ا 

درباره   دگاه ی دو د  ان ی ادامه، بحث بر ب  معرفت. در   ی در ارتقا   ی نقش سلب   ی فا ی در ا  . 3معرفت؛  
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 مقدمه 

همواره در آن    آوردندستبهبرای    و   بشر بوده  یاز آرزوها  یکی  ، یعنی شناخت واقعیت  ،معرفت

بدان را   یرسدستن گشته که  یقر  ییها بها گاه با حجابوب گرانلن مطیا  یاپو بوده است، ولکت

ند، از اهدیوشک  ه در طلب دانشکشمندان همچنان  یفالسفه و اند  رو،ل ساخته است. ازاینکمش

   اند. ردهکن غفلت  زینمعرفت   یهاشناخت حجاب 

این است که چه چیزی ممکن   ن هستیم، بدا پاسخ    نپرسشی که در این پژوهش در پی یافت 

صورت ناخودآگاه معرفت آن چیزی است که غالبًا به معرفت قرار گیرند. مراد از حجاب   است حجاب 

 شود. شامل شبهات شکاکانه نمی   رایج   به طور   این عنوان اطالق  ،  رو ن ی ازا شود.  مانع حصول معرفت می 

به  دانیم،  می  است  توجه  ممکن  که  شوند   حجاب چیزهایی  واقع  متفکران  ، معرفت  میان  در 

  موردتوجه   ش یوب کم شناسی ذهن است که  یب آس   حقیقت این بحث در   مسبوق به سابقه است، زیرا 

مثالً، مثال غار افالطون یک نمونه بارز و نمادینی است که حاکی از وجود چنین   بوده است.  آنها

اند های معرفت توجه کرده توجهی در میان متفکران است. فالسفه و عرفای اسالمی نیز به حجاب 

 هایی است که در معارف دینی وجود دارد. که عنایت آنان به این مسئله بسیار مدیون کلید واژه

 یم چه اموریبدانپس الزم است    وجود »معرفت« متوقف بر عدم وجود مانع است،  ازآنجاکه  

م و راه وصول به معرفت  ینک  یریتا بتوانیم از آنها جلوگ  نند، کیجاد م یدر روند تحقق معرفت مانع ا

 .میرا هموار ساز

  ای است، زیرا ، روش تطبیقی و مقایسه رود به کار می روشی که در این پژوهش  گفتنی است،  

از مناظر مختلف   به موضوع  از این روش فوایدی دارد که نگرش  اندیشه   و استفاده  نیز    ها تقریب  و 

که حصول معرفت را تهدید    موانعی   از جمله آنها است. پس از این طریق، دقیق مواضع رقیب   شناخت 

 شود. فراهم می شناسی دستگاه معرفت، راه رهایی از آنها  شود و با آسیب کند، بهتر شناخته می می 

ها و موانع ای را که در باره حجابعنوان نمونه، دیدگاه دو تن از فالسفه ما در این مقاله، به   

دهیم. دیدگاه فرانسیس بیکن از قرار می  موردبحث اند، به روش تطبیقی اندیشیده   لی تفص به معرفت  

فکار ناب و بدیع با تضارب آراء اهلل جوادی آملی از فالسفه اسالمی، زیرا افالسفه غرب و دیدگاه آیت 

اندیشه  به دست می و  برها  متمرکز  اینجا  در  مقایسه  منطق  یا  است، محور سنجش   آید. گفتنی 

ابراز شده است.های مختلف حجاب گونه   هایی است که درباره اندیشه  اما وجه   ها و موانع معرفت 
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انتخاب این دو فیلسوف در اینجا به دو وجه تواند بود: یکی صرفًا از جهت ارائه دو نمونه از اندیشه 

اند که البته از این لحاظ، متفکران و موانع معرفت بشری اندیشیده   هاحجاب متفکرانی که در باره  

 شمند ی اندکه این دو    جهت ن یازا و دیگر    توانند نمونه مصداقی برای مقایسه قرار گیرنددیگری نیز می 

    اند. اندیشیده   باره   نی ا و با تفصیل بیشتر در    ویژه   به طور غربی و اسالمی از متفکرانی هستند که 

 معرفت . تحلیل 1

شف واقع به نحو صادق  کاست. اگر    یو علم حضور  ی شف واقع، اعم از علم حصولکمعرفت، یعنی  

واقع چنان  یرو صائب صورت گ م که هست  کد،  و  یشف  نه  گرشود  انه،  البته  علم  ی.  امر در  ن 

د ه تصور مفرکز خطا فرض ندارد، چرا ین یتصور یهمواره محقق است، و در علم حصول یحضور 

از تحقق مصداق خود سخن  است و    شخود  کیمح  از  کیحا  قطف  -یق  ر تصدیغ   و  هیقض  ریغ   -

ست. اما  یور نمتص یی خطا -  ی ر مرحله حکایت از محکد -  جهتن یازادر تصورات  گوید. پس نمی

ق  یتحقق مصاد  ی ه تصورات مدع کن است  یست، ایذب مطرح نک ه در تصورات، صدق و  کنیوجه ا

ا  یت ندارند، برخالف قضایشأن اصالً   ذب کاتصاف به صدق و    یستند، پس تصورات مفرد برایخود ن

اتصاف به صدق و    یلسان دارند و فقط آنها برا  واقعبه قات راجع  یا و تصدیرا قضایقات، زیو تصد

 ذب دارند.  کان صدق و  ک ق امیه و تصدیقضتنها  ؛ لذات دارندیذب شأنک

داند و قدرت می   فرانسیس بیکن علم را مساوی و مساوق   بیکن: معرفت از دیدگاه فرانسیس  

است. البته، او این سخن را با عطف نظر به علوم   2معادل توانایی  1کند که معرفتکید می أ ت   همواره 

گوید و مراد او از قدرت، توانایی برای تغییر طبیعت در جهت طبیعی، از قبیل فیزیک و شیمی، می 

، قیاس منطقی  ،علوم عقلی   به   و  داندطبیعت می   مقدار مشاهده  تابع فهم آدمی را    . وی بشر است رفاه  

دریافت  الهی و  بر طبیعت و مفسر آن    گرایشی  نیز   های شهودی معارف  را حاکم  انسان  او  ندارد. 

 . ( Adler, ed.,1994, vol.28: 107)   داندمی 

آیت دیدگاه  از  جوادیمعرفت  دیگر،  :اهلل  امر آیت  از طرف  را  علم  مفهوم  آملی  جوادی  اهلل 

د که امکان تعریف ندارد و همه افراد بشر با حقیقت آن آشنایی  نآوربدیهی و روشن به شمار می

 
1. knowledge 

2. power 
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- 87:  ب  1387)جوادی آملی،    نداردی  با نیازمندی آن به تنبیه و تحلیل منافات  ردارند، گرچه این ام

و غیرطبیعی،   یعیاز طبکه همه علوم را، اعم  یاگونهبهعام است، ،  مفهوم علم مراد ایشان از  .(88

کند که چون هستی اعم از طبیعی، مثالی و عقلی است،  کید می أ ت  نکته  ر این شود. وی بشامل می

اندیشه رویکرد  ولی البته    .(322:  )همان  دشونباید در دایره حس محدود  نیز  پس عرصه پژوهش  

 ایشان بیشتر ناظر به علوم عقلی و شهودی است. 

نکته اما  منکته:  این دو  این است که  نباید مغفول واقع شود،  تفکر که ما در جهت  ای که 

، در دو چیز اتفاق دارند: یکی در اصل هستیمهای معرفت  نگرش آنها در زمینه حجاب  مقایسه

ها  فت با حجابمعر  در اینکه فرایند کسب  الجمله و دیگرامکان معرفت، یعنی امکان نیل به علم فی

از حجاب البته برخی  تواند نوعی  کرده، میمطرح  بیکن  هایی که  و موانعی مواجه است؛ گرچه 

و شکاک و    منکر معرفت نشده   او رسماً  البته  داشته باشد، ولی  یدر پگرایی را  شکاکیت یا نسبی

 .  رودنمی به شمارگرا نسبی

 ها و موانعثیر حجاب ی تأشناس. گونه2

آن را دچار بحران که  شود  یمواجه م  یست، گاه با موانعیالم نکت قدرش  یدر اهمکه    معرفت

گیرد.  می معرفت اخالل صورتحصول ند یفرا حقیقت دررخ دهد، در ین بحرانیاگر چن .دسازیم

آن  پیدایش  د و در روند  نشویمانع تحقق معرفت م   یچه امور  شود:مطرح می  ن پرسشیاپس  

 خواهیم پرداخت. پاسخ آن در این مقاله، به  ه کپرسشی است این  د؟ ننکیجاد میاخالل ا

ان آن کیشود و یخود گاه دچار بحران محصول ند یمعرفت در فرا شد،ان یآنچه ب بر اساس 

 فتد:  ین است به چند صورت اتفاق بکمم ، یعنی ایجاد مانع، ن اخاللیاپس شود.  یمختل م

 به طور تحقق معرفت مانع   یعواملگاه ه کن صورت یبه ا معرفت:  در حصولایجاد مانع  (الف

 شوند؛ می مطلق

ام معرفت اخالل  کدر اتقان و استح  ی ه عواملکن نحو  یبه ا  معرفت:   در اتقانایجاد مانع    (ب

 نند. کمی جاد یا

مدارج   باالتر از درجهرسیدن فاعل شناسا به  ازگاه عواملی  ارتقای معرفت: ایجاد مانع در (ج

 شوند. میمعرفت مانع 
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، حصول معرفتاز    گی آنهاهمه  کاند  یک ن عنوان جامع شری در ا  مذکور  وجهگفتنی است، سه  

دند،  یرا نفهم  یزیچ  اصالً  یموانع  خاطربهه  ک  ی سانک،  نی؛ بنابراکنندهر یک به نحوی، جلوگیری می

مدارج معرفت صعود  از  باالتر و واالتر    مراتببه   نتوانستندو یا اینکه    دندیرا درست نفهم  یزیا چیو  

با موانع معرفت مواجه    به نحوی یاند، همگزدهل معرفت درجا  خود در مرتبه متنزِّ  یجابهکنند و  

 اند. بوده

 ها در تالقی اندیشههای معرفت حجاب. 3

فالسفه و اصحاب فکر و اندیشه ار  کدر دستور    فتهای معرکه اشاره شد، شناخت حجابچنان

و.  بوده است باره سخن  فالسفه  این  نیز در  امر  ها گفتهعرفای اسالمی  این   هوجچیهبهاند، ولی 

بازاندیشی به  نیاز  عدم  اما    مستلزم  نیست.  باره  این  بازاندیشی    ازآنجاکهدر  برای  روش  بهترین 

 کنیم. ها روش تضارب آرا موسوم به روش تطبیقی است، پس با این روش بحث را دنبال میاندیشه

دو  ورزی اندیشه های معرفت را در تالقی درباره حجاب پژوهش متمرکز شود،  بحث   برای اینکه 

که چنان  .گیریمپی می  ،یآمل   یاهلل جواد ت ی آو  ن  یک س ب ی فرانس   ، اسالمی و غربی، یعنی شمندی اند 

مستند به دو وجه است: متمرکز ساختن بحث بر دو   شمند ی ن دو اندی ا   گزینش وجه  قبالً اشاره شد،  

، اند اندیشیده ها و موانع معرفت  درباره حجاب   ل ی تفص به و تمرکز بر دو متفکری که    نمونه مصداقی 

هایی در توان گفت که این مسئله دغدغه فکری آنها بوده است. گرچه البته تفاوتطوری که می به 

 شود.ورزی آنها در این باره وجود دارد که منطقاً از نظام فکری متفاوت آنها ناشی می اندیشه 

صورت ناخودآگاه معرفت آن چیزی است که غالباً بهمراد از حجاب  اشاره شد،    چنان که قبالً 

معرفت می عنوان  رونی ازا  شود.مانع حصول  این  نمیاصالتاً  ،  شبهات شکاکانه  مگر  شامل  شود، 

در این صورت  که    به معرفت مطرح کنند  یابیدست  آن را در راستای ایجاد مانع برایاینکه شکاکان  

 گردد.  دیگر نیز می  یدر عنوانمندرج 

در انگلستان   ی الد ی م   1561ن در سال  یک س ب ی فرانس ی:  ذهن   ی ها ن و ُبت یک س ب ی فرانس   ( الف 

بود و نامش با دو تن  ر ی سپ ک ام ش یل ی ا رفت. او معاصر ویاز دن  1626چشم به جهان گشود و در سال 

ن از نقاشان یک س ب ی گر فرانس ی ست و د ی ز ی ه قبل از او مک کاشف عینک    ن یک راجر ب   یکیمتشابه است:  
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 پرتالش بود   ی و اجتماع   ی مختلف علم   یها متنوع داشت و در حوزه   ی ت ی ابعاد شخص   ی تم. و س ی قرن ب 

  .( Bowen, 1993 :xi)  م داشتی عظ  ی نقش  ، نیز ییدر تحوالت اندیشه غربی در عصر نوزا   و 

نه فاضله اوست، تحت یمد که    س نویتاب آتالنتکد و  یتاب ارگانون جدکن در  یکس بیفرانس  

وی    .(Ibid: xv)  رده استکهای معرفت بحث  درباره حجابهای ذهنی  یا بت  ذهن  یهاعنوان بُت 

مراد از بُت در فلسفه بیکن عبارت است   دانسته است.را چهار نوع    1ذهن   یهادو کتاب، بُتاین  در  

که بت در اصطالح  چنان  ،(Tiles, 1993: 69)  دهدو فریب قرار می  در جهلاز امری که انسان را  

 کند. دهد و از حقیقت دور مینما است و آدمی را فریب می است که حقیقتدینی چیزی 

  ی عت و سرشت انسانیشه در طبین نوع حجاب معرفت، ری ا یعن ین نوع بُت، یا :2ه لی. بُت قب1

خواهد  ز نیقوم و جامعه خاص ن  یکژه  یز ویست، و نیا افراد خاص نیمختص فرد    حجاب،ن  یدارد. ا

له در  ی، مراد از بُت قبنی؛ بنابرابه طور عام است  یله انسانیخطا مربوط به قبن نوع  یه اکد، بلبو

عت و سرشت یبر طب  یمبتن  یطورکلبهه  کن عبارت است از علل خطا  یکس بیفرانس  یرکنظام ف

در    ی است. و  یو سرشت  ین نوع بُت ذهنی یک امر فطریتوان گفت: ایم   ، است. در واقع  یانسان

 سد: ینوین میچن باره  نیاد در ینون جداز فصل اول ارگا 41بند 

زان امور  یه حس مکنید بر اکی عت انسان در نژاد انسان است. تأیله مربوط به طبیبُت قب

نه به    است  انسان، وابسته به  یر حس یغ  و  یحس   ازات، اعم  ک است، خطا است. همه ادرا

انسان  یعنیجهان؛   آینظ  یفاهمه  ناصافیر  پرتوهاک است    ینه  اش  ییه  دری از  را  افت یا 

  پردازد یزد و به افساد آن میآمیا در میعت اشیعت خودش را با طبیند؛ یعنی او طبک یم

(Bacon, 2002, book one, section 41) . 

ن مشخصه یاست. ا هاانسان یفرد یهااز تفاوت ی ن بُت، یعنی علت خطا، ناشی: ا3. بُت غار 2

عنوان نمونه، نگرش است. به  آدمی  یفرد  تجربه  زین  و  یموروث  و  ینیوکت  ةبرآمده از جنب  یفرد

د،  یرگانون جداز فصل اول اُ 42در بند  یرود. ویاز مصداق بُت غار به شمار م یداورشیپ غلط و  

 سد: ینوین باره میدر ا

 
1. the idols of mind 
2. the idol of tribe 

3. the idol of cave 
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 یاز غار فرد  ینوع   ی ه هر انسانک ن یها است. به جهت ا انسان  ی فرد  یُبت غار در واقع خطا 

از سرشت خاص افراد   ی ا ناش ی ن امر  ی سازد. ا ی عت را معوّج و منحرف م ی نور طب ه  ک است  

او از   ی ر ی پذ ر یا به جهت تأث ی   ، داشته  وی  ه ک است    یی ها ا آموخته ی ت و  ی ترب  خاطر به ا  ی   ، است 

رفته است. پس ی ه از امور پذ ک است    ی رات متنوعی ا به سبب تأثی است و    بانفوذ اشخاص  

 ,Ibid., book one)   ر است ی رپذ یی امر تغ   یک   ی ه روان آدمک   توان نتیجه گرفت ی م  ی روشن به 

section 42 ) . 

عقل کانت خویشاوند    برخی بت غار فرانسیس بیکن را با غار افالطون و کبوترگفتنی است،  

 . (237-236: 4، ج1392)پارکینسُن،  انددانسته

ن  یاز تعامالت و محاورات ب ی ه ناشکاست  ییها یدر واقع بدفهم ین بُت ذهنی: ا1. بُت بازار3

های  هرا گاه واژیاربرد زبان است، زک ه مربوط به  ک  یژه آن نوع تفاهمات یوافراد در جامعه است. به

  یبرا  ییهاه الفاظ فقط نامکژه در آنجا  یوسازند، بهیس نمکه هست منعکت را چنانیواقعزبانی  

 ن یاد در  یرگانون جدااز فصل اول    ،43  در بند  یندارند. و  یوجود خارجه اصالً  کند  هست  ییزهایچ

 د: ویسنین میچن باره

ه با مبادالت کاال در بازار  ک   ی ه به جهت تشابه ک است    ی از روابط اجتماع   ی ن نوع خطا ناش ی ا 

به    خود   سخن   فهماندن   صدد لم و الفاظ در ک ق ت ی ها از طر م. انسان ی د ی نام   بازار   بت دارد، آن را  

  صراحت به شوند، لذا  ی ق فهم م ی ارآمد به طور ناباورانه سد طر ک واژگان نا   ی ، ول هستند گر  ی همد 

را در    ی سازند و آدم ی امور را مشّوه م   ند، ن ک ی م   ایجاد   ار فهم اخالل ک م: واژگان در  یی گو ی م 

 . ( Bacon, 2002, book one, section 43)   دهند ی ار اوهام و مشاجرات قرار م ی اخت 

تماشاخانه 4 بُت  ا2.  نوع  ی:  آرابتن  واقع  کنندهگمراهو    ی رواقعیغ   یهاه ی،  است  یاز    ه کت 

ه و استدالل را یتوج  یجا  جی تدربهآنها    یرکم فیگاه عظیه جاک   دهیبه ما رس  یسان ک  زگذشته ادر

  یانسان  یگر سخن، بت تماشاخانه عبارت است از علل خطایات آنها گرفته است. به دیمدع   یبرا

، نی؛ بنابرامختلف است  یاتب فلسفکه برآمده از مکاست    ییها ا جزمیها  از نظام  یه ناشکاست  

از بُت تماشاخانه    یز مصداقیآممغالطه  یاستدالل   یهاز روش یغلط و ن   یفلسف  یهارش نظامیپذ

 ند: کیف مین توصیرا چن ین نوع بُت ذهنین ایکس بیاست. فرانس

 
1. the idol of market 

2. the idol of theater 
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رش  یز پذیمختلف و ن یهافلسفه ی ازناش اذبک  یها رش جزمیاز پذ یه ناشک  ییخطاها

ا دارد.  نام  تماشاخانه  بت  است،  استدالل  نادرست  قبیقواعد  عوالم خی ن  امور،   ی الیل 

البته ای د مینادرست را در ما پد ست،  یاد شده نین نوع خطا منحصر در امور  یآورند. 

مبان   ل بسیاریه شامکبل و  باورهاه در سنتک   نادرست  یاز اصول  و    خوش   جاما    یها 

 . (Ibid., book one, section 44)  شوندیم، نیز اند ردهک 

 .(Bacon, 2017: 35-55)است رده کبحث  نیز نو سیتاب آتالنتکها در ین بتا از یو

اند یمورد تحس  همواره های ذهنبت ن به  یکس بیت فرانسیعنا شمندان واقع  ین فالسفه و 

بوده    یسانک  موردتوجهن امر  یویژه، ااند. بهردهکاد  یخود    یهاها و نوشته تابکدر    هاشده و از آن

فکاست   نظام  درباره  پرداخته   یرکه  نگارش  به  مستقل  نحو  به   ;Quinton,1980: 34-38)  انداو 

Penltionen, ed., 1996: 77-78; Urbach, 1987: 83-106; Robinson, 2006: 189-192).  

  هک اوست فلسفه بخش نیمشهورتر از ذهن یهابت هدرباربیکن   انیب ، معتقدند ی بعضحتی 

  ی ذهن   یهاار دانش از بُتکنمان را قبل از پرداختن به  اذها  هک   کرده  هیتوص  ما   به  بخش  آن  در

مغالطاتیعنی   دراز  گراافتی ،  و  بپ  یهاشیها  بتییرایغلط  فرانسم.  ذهنی  بیهای  دریکس    ن، 

و بر متفکرانی همچون دکارت نیز تأثیرگذار   داشته نقش  نوین    شناختیمعرفتتحوالت فلسفی و  

 .(Tiles, 1993: 43-207)بوده است 

اهلل جوادی آیت   از دیدگاهرا  معرفت    ی ها اکنون حجاب   : معرفت   یها و حجاب   ی اهلل جواد ت ی آ   ( ب 

مصادیقی   به باتوجه ر، ی شتر در تفس ی یشان ب . البته، ادهیم قرار می  موردبحث   ی لک در سه عنوان  آملی

، اندارائه داده   های معرفت در باره حجاب   های فلسفی خود را تحلیل   ، است   که قرآن مجید بیان فرموده

موارد   به باتوجه کند، زیرا ارائه تحلیل فلسفی  ولی این امر هویت بحث را از فلسفی بودن خارج نمی 

 است.  های ویژه ها و مثالخاص در واقع به معنای تبیین مسئله به کمک نمونه 

 سخن   لی تفص به   آن   ةه استاد دربار ک معرفت    یها حجاب   از  یکی (:  ی . حجاب عام )حجاب ظلمان1

آن را »حجاب   کهن حجاب  ی است. ا  ینفسان  یها ی و آلودگ  یص معا   از  یناش   هک   است  یحجاب  اند،گفته 

این   شود.ی حاصل م   و دوری از حق  اب گناهکد، در اثر ارت ینام   توان می «  ی « و »حجاب نفسان ی ظلمان

 یاند: حجاب افران محفوف به دو حجاب کنوع حجاب در فاسقان، منافقان و کافران وجود دارد، زیرا  

از   یپوش فر چشم کی متعال به    یه خدا ک   یاند و حجابنده ک ه آنان بر اثر دوری از حق بر خود اف ک 

ن دو ی ن ای افران ب کآنان است و اعمال    ی ها ها و گوش دل بر  هر زدن  نده و آن ُمک ق بر آنان اف ی حقا 
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ظلم  است  انیحجاب  گرفته  بنابرا قرار  بسته ن ی ؛  دل  ،  دو شدن  از  ناشی   یکی :  استعامل    عمدتًا 

 قهراً   ه ک مدار شود  هوس   ، خدا محور شدن   ی ه انسان پس از روشن شدن حق به جا ک   یهواپرست 

ند و بر چشم او پرده ک ی توم م د و خداوند سمع و قلب او را مخ شو ی خداوند م   ی فر کی مشمول اضالل  

شده   هواپرست را او عالمانه  ی فهمد، ز ی مه  ند و ن ی ب ی مو نه    شنود ی مه  ه پس از آن حق را ن ک ند  ک افی م 

فمن  ه بصره غشاو   ی سمعه و قلبه و جعل عل  ی علم و ختم عل   ی ت من اتخذ الهه هواه و اضله اهلل عل ی افرا » است:  

اهلل ی هد ی  بعد  من  و  (23  :ه ی )جاث   « ه  د ،  است.    شدنبسته گر  یعامل  گناه  پ کدل،  به  ا یافران   رم ک امبر 

م و یشنو ی ن است و سخنانت را نم ی نان است و گوش ما نیز سنگ ک گفتند: قلب ما، در غالف و  ی م 

ن ی ات به َریآ   یم. البته، گاه از این مطلب در برخ ین ی ب ی ه بر اثر آن تو را نمک است    ی ن ما و تو حجابی ب 

 «ومئذ لمحجوبون یال انهم عن ربهم  ک   ؛ سبون یک انوا  کقلوبهم ما    ی ال بل ران عل ک » ر شده است:  ی تعب )زنگار دل(  

، پس ازآن نشیند و  یم   ی ، بر روان آدمگردوغبار   صورت به   له ی ده باطل و اخالق رذ ی . عق ( 14- 15  : ن ی )مطفف 

 .(232- 230:  2ج   ،1391  )جوادی آملی،   تابدی آن نم   بر ت ی نور هدا 

شود،  یق م یحقافهم  ه موجب انحراف قلب و حرمان از  ک  یچند نمونه از گناهان استاد سپس به  

شود:  یم  یات الهی بّر از فهم آکحرمان مت  موجبه  کبّر  کمانند ت  .( 233-232:  )همان  د ننکیاشاره م

ل  یروا سبیؤمنوا بها و ان  یال    هی ل آکروا  یر الحق و ان  یاالرض بغ   یبرون ف کتین  یالذ  یاتیسأصرف عن آ» 

ه  کت در جهاد در راه خداست  کاز شر  یگر، خودداری . نمونه د( 146  :)اعراف  « ال یسب  ه تخذونیالرشد ال  

ات جنگ و دفاع را  یآ  رمکامبر ا یپ  یه وقتکبودند   یدارد. افراد  ی در پ ق را  یحقا  کحرمان از در

رون روند. خداوند  یمتوجه نشود تا از آنجا ب  یسکه  کدند  یی پایفرمود، اطراف خود را م یتالوت م

محرومیت  ب قلب و  یست داشتند، به انصراف دل و تقلیناشا  ین رفتار یه چنکل افراد را  ین قبیا

ثم انصرفوا    ،م من احدکرایبعض هل    ی نظر بعضهم ال  هو اذا ما انزلت سور» ند:  کیق مجازات م یحقا  کدر  از

  یدل آدم  شدنبستهدر    نیز از طریق وسوسه به ارتکاب گناه  طانیش  .(127  :)توبه  « صرف اهلل قلوبهم

و    یاست. او اصرار دارد انسان را در تباه  یدل آدم   مسدودکردنطان  یش  ینقش دارد. هدف اغوا

در دل و قلب او  نفوذ معارف حق    یبرا  ی راههیچ  ند و  کاحاطه    ی ها بر آدمدارد تا خطا  گناه نگه 

و    شدنبسته ه  کن است  ینند، اکیشان به آن اشاره میه اکگر  یای دتهکن  .( 233  : )همان  نماند  یباق 

به زنگار گناه آلوده    یه دل آدمک  یزانیه به هر مکست، بلیافران و منافقان نک ژه  یدل، و  یواژگون
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دل    ین واژگونیا.  گرددیمحروم م  یات الهیگردد، واژگون و مختوم گشته، به همان اندازه از فهم آ

رسد تا به  یره میبکره و سپس به معاصی  یشود و به گناهان صغیروهات آغاز م کبه م  یاز آلودگ

ها از جهت سالمت و  زیرا انسان  .( 234  :)همان  آوردیسر برمفر به خداست،  کهمان  کبائر که  بر  کا

ا مؤمن  یلم دارند، و  اس  یه قلبکاند  ا مؤمن عادلی  اند:م چند گونهیرکقلب از نظر قرآن    یماریب

  ی مار یهر دو دارای ب  هکافر و منافق هستند  ک   ایو  مار دارند،  یب  یه قلبکمان هستند  یف االیضع

مجرد    ی ، چون روح آدم(265- 264:  )همان  دارند  سانیک  یسرنوشتو  ،  هستندشدید    ی و قلب  یروح

و مجرد از زمان و    ی ای است نفسانهکز ملیفر و نفاق نکخ است، و  یان، زمان و تارک و منزه از م

روحکم پس  به  ک  ی ان.  ابدکه  گرفتار خطر  آلوده گشته،  نفاق  و  عقاکشود  یم   یفر  پیامد  د  یه 

شه از حق محجوب  یهم  یند و او را براکیامت ظهور میه در قکست اوست  ینادرست و اعمال ناشا 

 . (334-333: )همان  سازدیم

ایشان  همچنین  مید  یی جا   در،  ش  یکی   ند: یفرمایگر  موانع  شناخت    یی وفاکاز  و  فطرت 

  : نیمطفف)  « سبونیکانوا  کقلوبهم ما    یال بل ران عل ک» د:  یفرمایم م ی رکقت، زنگار دل است. قرآن  یحق

ار دل  زنگ   و   گناه ة  ه جان آنان را پردکن است ایند،  فهمیرا نم  ی ن یق دیحقا   یاه عدهکنی. سرّ ا(14

  دهد ینم  را نشان   یزیچ  و   تابدینم  در آن نه اگر غبارآلود شود، هرگز نور حق  ییاست. آ  فراگرفته

 . (402-401: الف 1387)جوادی آملی، 

ا گذشتآنچه    به باتوجه ن،  ی بنابرا    ن ی ،  آمد  ک ن  دست  به  جواد ک ته  استاد  از   یکیآملی    یه 

در   یشود. و ی ت حاصل م ی به گناه و معص   یه در اثر آلودگ ک داند  ی معرفت را زنگار دل م   یها حجاب 

، 1391)جوادی آملی،    است رده  ک  بحثز  ی گر ن ید   یاد شده، در جاها ین نوع حجاب، عالوه بر موارد  ی ا  باره

سپس   یو   .( 470-469:  24؛ ج89- 88:  20ج  ؛100-97:  19؛ ج 113- 111:  14؛ ج 48- 44:  9؛ ج   595- 593:  8ج 

 :فرموده است ن ی و گناهان، چن   یاز معاص   یناش   یحجاب ظلمان   یعن ین حجاب،  ی درباره رفع ا 

ند  ک یجاد میا  یرا در دل آدم  یها، نورها و آمرزش لغزشیافزون بر پوشاندن بد  ، تقوا

ا  یا باطل، صدق است  یه راهش حق است  ک دهد  یص می د تشخراز موا  یاریه در بسک 

نیر است  یذب؛ خک  اتوبان، مسی و است  یکا شر؛  تقوا همانند  به یمستقر  یا زشت.  را  م 

 . (175: 31)همان، ج  گرداندیت او را آسان مک اند و حرینمایانسان م



 ها و موانع  حجاب ؛يمعرفت انسان

 

 

139 

،  یاستاد جواداز دیدگاه معرفت  یهااز حجاب رگی د ی(: نوع ی. حجاب خاص )حجاب نوران2

  یمطرح بوده است، ول  نیز  یاله  یما و عرفاکلمات حکن نوع حجاب در  یاست. ا  یحجاب نوران

 یژه است. حجاب نورانی، واندداشته ان  یب  یوجه حجاب بودن حجاب نورانشان از  یه اک  یریتفس

ه کدارد    یبا خود مقارنات  گاه چون  یست، ولیت آن نیدر هو  یه نقطه منف کاست    یآن نوع حجاب

  ی شناسشان در معرفتیا  . انددانسته آن را »حجاب«    رونیازا  شوند، یجب معرفت ماحدر واقع    آنها

 ند: یفرمایمعرفت م یهابل عنوان حجایدر قرآن ذ

 ی درجات معلوم دارا   تبع به   - د  دان عنی هرآنچه انسان به معنای عام می ی   -  ی علم انسان  ازآنجاکه   

از   گاه  خاص است.  یی ها از علوم مبتال به موانع و حجاب   ای هر مرتبه   ط و موانع متفاوت است.ی شرا 

اگر انسان   شود. ی اد م ی  ی و گاه با عنوان حجاب نوران   ی ن موانع گوناگون با عنوان حجاب ظلمانی ا 

شند، با   شناخت اوجاب  توانند ح ی م   که   یع یاز امور طب   یداشته باشد، برخ   یبخواهد شناخت حس 

اگر انسان بخواهد با نشئه مثال در ارتباط باشد، حجاب   .شوندنامیده می   یو ماد  یحس   یها حجاب 

 حاجب   شود،  آشنا   تام   مجردات   ة ست و اگر بخواهد با نشئ عالم مثال ا   یاز موجودها   ی برخ  وشناخت ا 

 .است   یعالم عقل   ات از موجود   یبرخ   ،ی و مثال  ی ماد   یموجودها   افزون بر   او،   شناخت 

اد ی  یب نورجُ ه متعلق به نشئه مجردات است با عنوان حُک  ییهاحجاب  ازگفتنی است،    

مطرح شده    ی نوران  یهاعنوان رفع حجابر از آن، بهیه و غ یه در مناجات شعبانکشود و آنچه  یم

  نور  به  حجاب  ةالبته این مطلب منوط به این است که اضاف  ن نحو حجاب است.یاست، ناظر به ا

ه یانیاضافه مزبور ب  اگر  ی. ولاست  نور   سنخ  از  خود  هک  یحجاب  یعنی  باشد،  هیانیب  النور  حجب  در

ن صورت حجاب یا جامع هر دو قسم باشد، در ای و    باشد،   هیانیب  ریغ   ةاضاف  ه یاکبه این نحو    نباشد،

به آن    یرا موجود مادیشود، زیرا هم شامل م  یو ظلمان  یماد اشتغال  تواند مصداق  نیز میو 

 .  باشد یحجاب نوران

ه مقام آن  کنقل شده، نشانه آن است  رمکل و رسول ایان جبرئیآنچه در معراج از جراما  

وارسته از ماده که   متقی و توضیح آنکه: گاه انسان بوده است. ی ل حجاب نوریحضرت برای جبرئ

نجا وجود دارد یه در اک  یزیفهمد. تنها چیق علمی را نمیفرضاً حجاب ظلمانی ندارد، مطلب عم

ن چون آن یک. لند کیم   ییراهنما   جهینت  به  را  رکمتف  هک  است  یاقتران  اسیق  یک   ةدو مقدممثالً  

از آن دو مقدمه    یکهر    یعنیسازد،  یاست، عبور از آن را دشوار مل  کمشفرضاً    یدو مقدمه علم
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  ی ل اخالقیدر فضا  حجاب است.برای آن شخص  و نوری است،    ی ق علمیمطلب عم  یککه هر  اینبا  

  با  باال  ةد، آن درجیتر را نمابر یادرجه قصد  چون است تقوا از متوسط ةه در درجک ی سکز آن ین

شود. یشمرده م  یاخالق  یب نوراحج  ،ه داردک  یای دشوار ل  یاست، به دل  یلت عملیه خود فضکآن

و صعوبت    یل و معارف عقلیق بودن مسای، عمیمثال  یهاو حجاب   یماد  یهاپس عالوه بر حجاب

 د. ن روبه شمار می یب نوراناز حجین یمنازل اخالق

ت نسبت یاز واقعای  ب بودن مرتبهاحجای که توجه بدان الزم است، این است که  نکته: نکته 

   شود:یجه میچند اصل نتخود از از باالتر  به مرتبه

تر از مراتب یدتر و قوی، شد یمراتب است و مراتب باالی آن به لحاظ وجود  یت دارای. واقع1

  آن است. تر ازنییپا

 ند. کیم یروین تناسب پ یاز هم  زیت نی. معرفت هر مرتبه از واقع2

گر است.  یآن در مراتب د یمحتوا باامالً متفاوت کای معرفت در هر مرتبه یفکی ی. محتوا3

  ی شناخت عوالم مثال یاست و محتوا  ی و تجرب یحس ،عتیعالم طب شناخت ینمونه، محتوا یبرا

 است. یشهود ،ی و عقل

ت  معرف  یر طولید در سی شناخت با  راتب باالتبه مر  یابیهمواره در دستو فاعل شناسا    م. عال4ِ

 ند.کر یس

ن ی ا ، و  ستی سور ن ی م  ی س کبرای هر  یهر مطلب   که در ک ن است ی است، ا   الزمن  دا آنچه توجه ب 

توان با نداشتن ی است با بر اثر وجود حجاب. فقدان اقتضا را م  ی فقِد مقتض   ه جهت ا ب ی   ک صعوبت ادرا 

عمیق بودن ،  ن بودن ی توان با وز ی وجود حجاب را م  و  رد ک ه  ی توج   ی ز ی معرفت هر چ   برای   الزم  یمبان

ا ی مق  شه مجرد از ماده، پس ُعی ن نمود. چون علم مجرد است و اندیی ع بودن آن تب ی مسئله و رف 

 .(221- 219:  ب  1387)جوادی آملی،    خواهد بود  ی ، حجاب نور ی ع علم ی ق و رف ی مطلب عم  یک ارتفاع 

ر آن دو یدر تفس  یاست، ول  یمعرفت، حجاب نوران  یهااز حجاب  یکیه  کم  ینجا دانستیتا ا 

برای   یه حاجب نورکت دارند  یشأن  ی وجه، فقط موجودات مجرد و فراماد  یکدر    وجه وجود دارد:

باشد، اگر مانع معرفت    یموجود ماد  یکه  کنیو لو ا  یگر، هر امریدر وجه د  ی معرفت باشند، ول 

 رد.یقرار گ یوصف حجاب نوران فتواند موصویشود، م



 ها و موانع  حجاب ؛يمعرفت انسان

 

 

141 

ل سابقه داشته یاسرائ  یه در بن کرا    ی افراط  یی گراحس  یعنیش به حس،  ین اساس، گرایبرا  

  یاز حجاب نوران  یتوان مصداقیم  نیز  ان است،یدر جر  یغرب  یگرا اتب حسک ز در مینون نکاو هم

ولی  ،  قرار دارد  کدر سطح متنزل ادرا  ندچهره حس،  کست  ین   کین شیا  را دریبه شمار آورد، ز

تواند حجاب معرفت به یآنچه م یند، ولکفا یند تحقق معرفت، نقش ایالجمله در فرا یتواند ف یم

 است.  یعقل کاز دانستن آن از ادراینیتفا به حس و بکد، ایشمار آ

بارز آن   هایه نمونهک  یافراط  ییگراه حسکاند  ردهکد  کیته تأکن نیبارها بر ا  یاستاد جواد 

: 32؛ ج 216-215: 2، ج1391)جوادی آملی، می شود  ق یحقا کداشته، مانع در سابقهل یاسرائ یدر بن

ه  ک  یسان کد: در مقابل  نیفرماین باره م یدر اایشان    .( 24-23:  1378؛ همو،  513-510:  4؛ ج358-359

ز معتقدند عالوه بر حس و تجربه ین  ی سان کدانند،  یم  یسابزار معرفت را فقط حس و تجربه ح

ز الزم است، و داشتن تقوا در  ین ،انینفاق و عص  ،الحاد   اموری مانند  ز ازی، طهارت روح و پرهیحس

 . (359-358: 32ج ،1391)همو،  ضرورت است یک نیز  سب علمکر یمس

ش یند و به جهت گرای را بب  ینه الهیه معجزه و بک  یسک  ند:یفرماین باره مین در ایهمچن 

شود.  یدتر از قساوت سنگ می شد  ی ند، قلبش دچار قساوتکاز آن اعراض    یدر معرفت شناس  یحس

وه طور بر فراز سرشان افراشته شد:  کرا  یل است، زیاسرائ  یبن  یهادل  ین قلبیمصداق روشن چن

  ی ، ول(63  :)بقره  « م تتقونکه لعلی روا ما فکو اذ  هم بقوکنایم الطور خذوا ما آتکم و رفعنا فوقکثاقیو اذ اخذنا م» 

ردند:  کپشت    آیات الهی موقت به خواب غفلت فرو رفتند و به    یداریب  یک پس از    متاسفانه آنها 

افته شدن  ک ا به معجزه رسول خدا گذشتند و شی ه از درک. آنان  (64  :همان) کتم من بعد ذلیثم تول

ن حال پس از یدر ع  لیو ،ردندکبه چشم خود مشاهده   نیز ا و سپس غرق شدن آل فرعون رایدر

  اجعل لنا الها    یا موسی» ردند:  کدرخواست   یاز حضرت موس  یدنی د  یم، خداینجات از آن خطر عظ

، و باالخره  (55  :)بقره  « هاهلل جهر  ی نر  یحت   ک لن نؤمن ل» حاً گفتند:  یا صری،  (138  :)اعراف  « هما لهم آله ک

  یا، آن هم با زدن عضو مردهیامرده  یایمورد بحث، پس از مشاهده احات  یه مطابق آک  ی سانک

، به قساوت قلب دچار شدند:  یداریرت و بعب و  یاله بزرگ ةین آیتعقل در ا  یگر به آن، به جاید

قلوب»  قست  ذلکثم  بعد  من  ریشه  .« کم  اگر  میاکنون،  دست  به  کنیم،  کهیابی  منشأ    آوریم 

ا  یشناختمعرفت اِعراضیهمه    آنها   ردن و گرفتار اصالت حس بودنکها تعقل نیها و ناسپاسن 
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ات و معجزات محسوس  ید اهل تعقل بود و از آی با  کین فرجام دردنا یاز چن  ییرها   یبراپس    است.

 . (218- 217: 5)همان، ج واری حس محصور نماندیرد و در چهار دکق معقول عبور یبه معارف و حقا

کسب علم    یبرا  یق حس راهیون چون معتقدند جز از طریماد   ند: یفرمایشان در ادامه میا 

تواند به اثبات نمینیز  رمحسوس است قابل ادراک نیست و انسان  یآنچه غ   رندیگیجه میست، نتین

،  ویندگمحسوس می  ریغ   امور  ة دربار  الهی  امبرانی آنچه پ براین اساس، معتقدند    آن بپردازد.  یا نفی

 باطل است.  ریپندا

ت،  ی، علیمعرفت مانند مفهوم هست  یاوالً، عناصر محور  :ه کن است  یا  ر آنها پاسخ پنداولی   

  یای اً، قضایم؛ و ثانیر مستقیم وغیمستق  حسست، اعم ازیبر حس ن  یت، وحدت و ... مبتنیمعلول

ست؛ و مدار  یبر حس ن  یز مبتنیاست ن  یق معرفتیعم  یهااستدالل  یر بنایه زک  یو اوّل   یهیبد

 . (239: ب 1387)همو،  م عقل است نه حسکز حیق نیتصدو  ق است نه تصوریصدصواب و خطا ت

رده، و سرّ آن را حس  ک ل اشاره  یاسرائ  ی ر در بنیارگر افتادن تزوکبه وجه  همچنین    استاد

ا  هاآن  ییگرا زنددانسته  بنی،  ایاسرائ  یرا  براساس  م ک نیل  مشاهده  عصاکردند  کیه  حضرت   یه 

له زد تا از گوساله بانگ برآید،  یح  یمان آوردند، و چون سامریا  ی به ول به مار شد،  یتبد  یموس

ه سحر ک یار آنها همان حس بود، در صورتیدر هر دو مورد مع  ی پرست شدند، ولز گوسالهیآنان ن

ل به خاطر یاسرائ  یه بنکهم دارد    ی اثر عقل  یدارد، ول  یبا معجزه فرق دارد. معجزه گرچه اثر حس

ان مشاهده  یهمگام با جر  یس کن، اگر  یآن نبودند. بنابرا  یقادر به فهم عقالن  ییگراحسل در  توغُّ

مان او را یخود ا یهاها نخواهند توانست با گوسالهیبپردازد، هرگز سامر  یبه استدالل عقل یحس

مان خود بازگشتند نه  یاز ا  ی ل با مشاهده گوساله سامریاسرائ  ی اگر بنپس،    ب سازند.یدچار آس

آن    یاند، بلکه براو امثال او پنداشته  ی انه است، چنان که غزالیعام   یآن بود که معجزه حجت  یبرا

ر معجزه یمعجزه را از غ   ،ار عقلیرون نرفتند و نتوانستند با معیاز مدارحس ب  اسرائیلبنیبود که  

  سطح   د معجزه را تنها در یز نبایمحصور ماند و ن  «حجاب حس» د در  ین، نبا یک کنند. بنابرایتفک

بوت  ناثبات    یبرا  بتوان  د از حس فراتر رفت تا به کمک عقلی ، بلکه با فهم کردحس و مشاهده  

 . (447-446: )همان اقامه کرد حجت قاطع یامبران الهیپ 

توان به آن اشاره  یمعرفت که م  یها(: نوع سوم از حجابی. حجاب اخص )حجاب وجود3

 ی ادر مرتبه   یوجودم  است. بدون شک، هر  یآدم  یاست که مربوط به ساحت وجود  ی کرد، حجاب
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از مراتب وجود از وجود، با حفظ مرتبه و توجه و    یااست، و هر موجود در هر مرتبه  یخاص 

مرتبه باالتر از خودش را فهم کند. لذا از    ،ت به مرتبه خودش، نخواهد توانست چنان که بایدیعنا

شتر  ین نوع حجاب بید توجه داشت که ای. البته باشودمیر یتعب یجاب خودن حجاب گاه به حیا

ن  یبرند. لذا از ااهلل به سر می  ی ر و سلوک الیس  یاست که در هوا  ی اله  یمورد توجه عرفا و حکما

عرفاننوع حجاب می به »حجاب  )ظلمان یتعبنیز  «  یتوان  عام  که حجاب  را  یر کرد؛ همچنان   )

 د. ینام ی( را حجاب فلسف ی« و حجاب خاص )نورانینفسانتوان »حجاب یم

همان  حجاب ظلمانی، که    (لفابا سه نوع حجاب مواجه است:    معرفتبنابراین، سالک راه    

حجاب   (حجاب فلسفی، که همان حجاب خاص نورانی است؛ ج(  حجاب عام نفسانی است؛ ب

  عرفانی، که همان حجاب اخص وجودی است.

تواند مخاطب خدا ی بدون هیچ حجابی نم  ی کس   ند: ی فرما ی ن باره می در ا   یآمل   ی استاد جواد   

خود آن شخص حجاب   ی ست، اما هست ی خدای متعال، چیزی واسطه ن   ان مخاطب و ی را گاه م ی باشد، ز 

 پنجره  د و از ی گو ی با خدا سخن م   شوجودی خود   ةمحدود است و به انداز   موجودی  است. انسان

حجاب و مستور ی خدا را محجوب ب   شتر. امام کاظمی شنود، نه ب ی حق را م   ی شتن خویش ندا ی خو 

ل » داند:  ی ساتر م ی ب  ب ی و   « ر مستور یر محجوب و استتر بغ یرخلقه و احتجب بغ ی ن خلقه حجاب غ ی نه و ب یس 

تو خود   (266وان حافظ، غزل  ی )د گفت  که می هم  اند و حافظ  حجاب   شان . خلق، خود (179  : 1416،  )صدوق 

)همو،   الهام گرفته است   امام کاظم   ی ث نواران ی ن حد ی هم   ، از میان برخیز، احتماالً از ی حجاب خود 

ب ی بکوشد با تهذ  دی د دست از طلب بردارد، بلکه با ینبا   دوست  سالک راه   ولی  .(257- 249:  30، ج1391

کنار زند  یگر ی پس از د  یکیرا   یو نوران  یظلمان   ی ها پرده   ، زه خود ی شه و انگ ی اند ی ساز نفس و پاک 

 .( 257: )همان   را طی کندوصال    راه   خاضعانه مقرون با علم و معرفت،   با نیایش  سعی کند  و 

 سه و سنجش یمقا .4

ذهن« مورد بحث قرار   یهامعرفت تحت عنوان »بت   یهاکن درباره حجابیس بیدگاه فرانسید

  ( له؛ بیبت قب  (الف  معرفت اشاره کرده است:  حجاب برایکن به چهار نوع  یب  بیان شد که، وگرفت

ج غار؛  د  (بُت  بازار؛  همچن  (بت  تماشاخانه.  کهنیبت  دانستیم  جوادتیآ  ،   ةدربار  یآمل  یاهلل 

  معنوَن ساخت:  ن زیر یوا ل عنی توان آنها را ذیاند که م بحث کرده  به تفصیل  معرفت   ی هاحجاب 
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)ظلمان  (الف عام  نفسان  ی حجاب  )  ((؛ بیو  فلسف  ینورانحجاب خاص  اخص    ( (؛ جیو  حجاب 

 (. یو عرفان ی)وجود

 ولی پیش ازآن به برخی  م. یپردازیدگاه م ین دو دیسه ای نجا به اجمال به مقایاکنون در ا 

 پردازیم: مواضع اشتراک و بعضی از مواضع افتراق آنها می 

مل کنیم، در میان آنها نقاط  مبانی اندیشه های این دو متفکرتأ   اگردر اصول و  مواضع اتفاق:

 یابیم که برخی از آنها از این قراراست:مشترک و مورد اتفاقی را می

  گرایی را بر دارند و شکاکیت و نسبی  نظراتفاق الجمله  فی  در امکان معرفت  هر دو متفکر  (الف

 تابند. نمی

 کید دارند. ع در فرایند حصول معرفت تأ ا وموانه وجود حجاب دو متفکر بر هر (ب

 کید دارند.  های معرفت تأ هر دو متفکر بر لزوم پرهیز و زدودن حجب (ج

کنند که رهایی از آن دشوار یا غیر ممکن است. هایی اشاره میهر دو متفکر به حجاب  (د

 جوادی آملی.اهلل  مانند بت قبیله در اندیشه بیکن و حجاب وجودی )حجاب خودی( در نگرش آیت

این دو متفکر گرچه در مواضعی اتفاق نظر دارند، ولی در جاهایی هم اختالف    مواضع افتراق: 

 نظر دارند که برخی از آنها از این قرار است: 

به علم حصولی    اهلل جوادیبر علم حصولی است، ولی آیت  کید فرانسیس بیکن( توجه و تأ الف 

 کیدشان بر علم حضوری بیش از علم حصولی است.أ شاید تهر دو عنایت دارند، گرچه    و حضوری

وادی بیشتر بر عقل و اهلل جکید بیکن بیشتر بر علوم حسی و تجربی است، ولی آیتب( تأ  

 دانند. علوم حسی و تجربی را نیز در پرتو تأیید عقل معتبر می  کید دارند وعلوم عقلی تأ

اهلل جوادی نشاند، آیتبر صدر میبرخالف فرانسیس بیکن که حس و تجربه حسی را    (ج 

 دانند. اتکای صرف به حس و تجربه را حجاب معرفت می

اهلل داند، ولی آیت فرانسیس بیکن هدف کسب علم را کسب قدرت در تفوق بر طبیعت می (د   

 الهی است. ه رسیدن به کمال و قرب دانند ک جوادی هدف کسب علم را تابع هدف آفرینش انسان می 

ت  سنجش:   آیتبا  و  بیکن  فرانسیس  دیدگاه  درباره  آنچه  به  درباره  وجه  آملی  جوادی  اهلل 

های معرفت بیان شد، و نیز با در نظر گرفتن مواضع اتفاق و افتراق مبانی و نگرش آنها در  حجاب

 پردازیم.  این زمینه، اکنون به طور اجمال به سنجش برخی زوایای مهم نگرش آنها می 
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حاصل    ید که در علم حصولرککید میأ کن برخطاهایی تی س بیفرانسچنان که دانستیم،    

د، به دو دلیل؛ یکی به این جهت که فالسفه غرب غالباً به علم حضوری توجه ندارند و دیگر  وشیم

با صرف نظر   علم تجربی دغدغه خاطر او بوده است. گرچه باالخص به این لحاظ که علم حصولی

، مانند بت قبیله، که ناظر به ساختار وجودی ی اوهای ذهنمالحظات، برخی از بت  کردن از این

اشاره    یی له، به علل خطاهایرا نیز شامل شود. او در بت قب   تواند علم حضوریانسان است، می

  ی کند که ناشیاشاره م  یی است، و در بُت غار به علل خطاها  یکند که مربوط به سرشت آدم یم

کند که  یاشاره م   ییدر بُت بازار به علل خطاها  یوهمچنین،  هاست.  انسان   یاز مشخصات فرد

تفاهم    یناش مقام  در  زبان  دیگران  از  بهبا  تماشاخانه  بت  در  او  سرانجام  علل  تحلیل    است. 

 منشأ آنکه    شودمی  ی ناش  -تصدیقات نادرست-  کاذب  یهاپردازد که از جزمیم  یی خطاهابروز

از این بت  .است  غلط  یفلسف  هایسرسپردن به نظام او برای رهایی  های ذهنی که آنها را  ولی 

 کند.  آورد، هیچ راه حلی ارائه نمیهای معرفت به شمار میحجاب

 یحوزه علم حصول  به منحصر    « معرفت   ی ها حجاب »   ةدربار   ی اهلل جواد ت ی گر، بحث آ ی د   سوی از    

قرار   موردبحث ،  یو حصول   ی ، اعم از حضور را  نوع حجاب معرفت  جامع هر   به طور   ایشان  ، بلکهیست ن 

امتیازات مبانی فکری استاد در   نیز از   ز عقل«گرایی منعزل ا حس » کید بر حجاب بودن  أ اند. تده دا 

تواند ما را از تنها اتکا به حس نمیهای اندیشه فرانسیس بیکن است. به نظر ایشان، نه برابر شالوده

کیدی تأ با  خواهد بود. همچنین    معرفت رهایی بخشد، بلکه خود نیز مانع رسیدن به حق های  حجاب 

 ی ر ی مس   در  دارند، درواقع  معرفت،   حجابعنوان  به   یش جان از رذائل اخالقیرا ی پ   لزوم  که ایشان بر 

حل برای رهایی از ود. ارائه راه ش می ن توجه  دا ب   نیز   لت یفض   ی شناس اند که امروزه در معرفت گام زده 

 آن است.  فاقد های معرفت نیز یکی دیگر از امتیازات ایشان در این زمینه است که بیکن حجاب 

ذهن، به    یشناسبینه آسیفکری در زم  نظام  دیدگاه یا دو   ن دو یب، با سنجش این ترتیبد

  ناشی که  قانی  ات  اند، عالوه بر ان کردهینه بین زمیدر ا  یم که آنچه استاد جوادیرسیجه مین نتیا

،  یبشر  یهات آن نسبت به گستره دانشیک نوع جامعیاز    یشان است، حاک یا  ی عقالن  اندیشهاز  

  بحث جامع   اینجا در  است. اما امتیاز استاد در میان متفکران اسالمی در  یو حصول  یاعم از حضور 

 افزون متعدد و گوناگون است.    یهانمونه  های معرفت همراه با توضیح و ذکردر باره حجاب  ایشان

ایشان در عنایت به    ،است؛ گرچه  ویژهنیز    های نوریراجع به حجاب  استادبیان  نحوه    بر اینکه،
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و عالمه    امام خمینی  ژهیو به  ،ثر از فالسفه و عرفای اسالمیأ مت  «های معرفتحجابمسئله »

   .هستند طباطبایی

 بحث نتیجه .5

شود که حصول  یمواجه م یموانع مطلوب هر انسان خردمند است، گاه با که   م که معرفتیدانست

از ساحت    سازد. طبیعی است برای مبارزه با موانع معرفت و زدودن آن یل ممشکآن را دچار  

،  رونیازاد.  مبارزه کنهای نفسانی  گیهای ذهنی و آلودبت  با مغالطات منطقی و   بایدذهن، آدمی  

از دستگاه ذهنشناخت حجاب برای زدودن آن  از  های معرفت و سپس تالش   و ساحت جان 

ی و  فرد  و  عملی  و  تواند ثمرات علمیرود که میی به شمار میختشناترین مباحث معرفتمهم

     سازد.های شناخت گرفتار میپیله  داشته باشد، و غفلت از آن ما را در یاع تمجا

اهلل  تیکن و آیس بید، از دیدگاه فرانسکننی را که در کار دانش اخالل م  ین مقاله، اموریدر ا 

کن شنیدیم  یس بیم. از فرانسی کرد  یبررس  آنها نماینده دو نوع نظام فکری است،که    یآمل  یجواد

  یهایکژتاب   ،یمشخصات فردنیز    گاه ،  کند یجاد میدر کار دانش، اخالل ا  یعت آدمیطب  گاه   که

م یآموختز  ین  ید. از استاد جوادنشویم  نیآفرمشکلنادرست    یفکر  یهان و سرسپردن به نظامزبا

،  ی، مغالطات منطقیمعرفت  یها و حجاب،  د کنیقت دور میما را از حق  یل اخالق یو رذا  گناهانکه  

  در  گاه نیز و  شوندیاز عقل، مانع رسیدن به حق م گرایی منعزلحس یعنی   یافراط ییگراحس و

شدنخود  » می  «گرفتار  معرفت  کهحجاب  خود  شود  از  دوری  آن،  از  رهایی  راه   و   بینیتنها 

 است.  گرایی به معنای دقیق کلمه خدا
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